NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2012
Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over ontwikkelingen bij
de totstandkoming van de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief verschijnt zo vaak als er
nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan j.punt33@upcmail.nl of aan
secretariaat@ijd96.nl

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van IJD’96 nodigt u van harte uit voor de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging, die zal worden gehouden op donderdag 27
september 2012 om 20.00 uur in de Sazahal op Sportpark Zuid te Doetinchem.
Op de vergadering wordt u ondermeer door Mark Penninkhof, voorzitter van de
stichting, bijgepraat over de laatste ontwikkelingen omtrent de aanleg van de
ijs- en skatebaan. De leden van IJD’96 krijgen een dezer dagen de voor de
vergadering relevante stukken toegestuurd, per mail of per post.

Definitieve tekening ijsbaan
Hiernaast ziet u de laatste tekening van de baan.
Het is nog niet de definitieve versie, maar die zal
niet sterk van deze tekening verschillen. De baan
is getekend door het adviesbureau LBA uit Groenlo.
Op de tekening is te zien dat er aan de oostkant
van de baan nog een krabbelbaan wordt
aangelegd. Ten noorden daarvan is een ruimte
gecreëerd voor ondermeer buitentrimtoestellen.
Ook is er een af te zetten gedeelte dat als zandbak
kan dienen voor peuters van moeders of vaders die skateles hebben. Maar er zijn
ook andere mogelijkheden. Mocht u ideeën hierover hebben, dan zijn die van
harte welkom.

Omdat de gemeente zo veel mogelijk ruimte wilde overhouden bij de
volleybalhal, is de baan tien meter in noordelijk richting opgeschoven. Daardoor
is de baan dicht bij de vijver komen te liggen. Bekeken wordt nog of er een muur
nodig is ter afscheiding.

Start aanleg ijsbaan in oktober
In oktober zal waarschijnlijk de eerste schop de grond in gaan voor de aanleg
van de ijsbaan. Een exacte datum van de eerste werkzaamheden is op dit
moment nog niet te geven. Ook is nog niet bekend wie de baan gaat aanleggen.
De aanbesteding moet nog plaatsvinden. De aanleg van de baan wordt begeleid
door het adviesbureau LBA dat ook de ontwerpen voor de baan heeft gemaakt.

Omgevingsvergunning aangevraagd
Helaas moet er voor de ijsbaan een aantal bomen wijken. Getracht wordt dit
aantal zo laag mogelijk te houden. De zeven bomen die op het middenterrein
staan, worden dan ook niet gekapt. Om de overige bomen te mogen kappen is
inmiddels een zogeheten omgevingsvergunning aangevraagd. De Stichting IJsen Skatebaan heeft hierover overleg gevoerd met de Bomenstichting en de
noodzaak van het kappen verduidelijkt. Ook is er gesproken over een eventuele
herbeplanting als compensatie van het verlies aan bomen.

Bezoek ijsbaan Ede
Ter voorbereiding op de aanleg van de baan heeft het bestuur van de Stichting
IJs- en Skatebaan een bezoek gebracht aan de Edese IJsvereniging. Deze
vereniging beschikt al vanaf 1999 over een multifunctionele ijsbaan. Voorzitter
van de ijsvereniging in Ede , Theo van de Rijt, is dé deskundige op het gebied

van combibanen in Nederland. Hij heeft ons veel nuttige tips gegeven over de
ijsbaan en ook over de constructie met een stichting voor de baan en een
vereniging voor de activiteiten. Eerder al bracht het bestuur een bezoek aan de
IJsvereniging Haaksbergen. Deze vereniging heeft een aantal jaren geleden een
vergelijkbare baan aangelegd. En met succes: al enige keren is op die baan de
eerste marathon op natuurijs verreden.

